
Tampil Anggun dan Menarik dengan 
Wedges Terbaru 

Wedges terbaru adalah sepatu yang memiliki ciri khusus berupa sol yang tebal. Oleh 

karena itu, banyak wanita memakai jenis sepatu ini supaya terlihat lebih tinggi. Tidak 

seperti high heels, sol sepatu ini memiliki ketebalan di semua sisi sehingga meminimalkan 

rasa pegal pada kaki. 

Selain itu, kelebihan sepatu ini yakni bisa membuat pemakainya terlihat lebih gaul dan 

fashionable. Apalagi jika menggunakan wedges terbaru yang didesain sesuai dengan tren 

terkini.  

Model Wedges Terbaru Simple Menyempurnakan Penampilan Anda 

Dalam perkembangannya, sepatu jenis ini mengalami berbagai perubahan. Sebenarnya, 

sepatu ini telah dikenal sejak 1930-an dan didesain oleh seorang desainer yang berasal 

dari Italia bernama Salvatore Ferragamo. Pada saat itu, Ferragamo menggunakan gabus 

(cork) dan kayu sebagai bahan dasar pembuatan sol. Cork lazim digunakan karena ringan, 

tahan lama, dan kokoh. 

Model sepatu ini kembali merajai dunia fashion pada 1990. Muncul pula jenis yang 

berpadu dengan sneakers, seperti yang dikenakan oleh personel Spice Girls. Sejak itu, 

keberadaan sepatu ini semakin mendunia. 

Saat ini, sepatu ini juga masih menjadi andalan para wanita untuk menyempurnakan 

penampilan mereka. Ada berbagai jenis wedges terbaru yang ditawarkan di toko-toko 

online. Bentuknya lebih beragam, semakin menawan, dan memanjakan para penggemar. 

Mengapa Wedges Simple Cantik di Kaki Wanita? 

Di antara sekian banyak model sepatu yang telah diciptakan, ada yang didesain dengan 

simpel, ada pula yang penuh hiasan. Apa pun jenisnya, mengenakannya tetap bisa 

membuat seseorang terlihat cantik dan menarik. 

Ada beberapa alasan mengapa seorang wanita patut mempertimbangkan wedges terbaru 

sebagai alas kaki. Pertama, bisa membuat seseorang bertambah tinggi. Kedua, kaki akan 



terlihat lebih langsing. Ini disebabkan oleh sol yang digunakan. Perbandingan antara 

sol dengan kaki menciptakan kesan langsing dan ramping. 

Hal yang paling penting ketika menggunakan wedges terbaru yang berbentuk simpel 

adalah rasa nyaman. Dengan menggunakan sepatu ini, Anda tetap bisa dengan mudah 

mempertahankan keseimbangan tubuh. Berbeda halnya dengan high heels yang memiliki 

sol yang tinggi dan runcing. 

Pilih Sepatu atau Sandal Wedges Cantik 

Perbedaan mendasar antara sepatu dan sandal terletak pada modelnya. Sepatu pada 

umumnya bersifat tertutup, sedangkan sandal bersifat terbuka. Ketika menggunakan 

sepatu, permukaan kaki yang menghadap ke atas biasanya tertutupi, baik seluruhnya 

maupun hanya pada jari-jari kaki saja. Sementara itu, wedges terbaru yang berbentuk 

sandal biasanya memiliki karakter yang lebih simpel.  

Perbedaan mendasar yang dapat Anda rasakan ketika menggunakan sandal dengan 

sepatu wedges terbaru adalah rasa sejuk yang terasa pada kaki. Ini disebabkan oleh 

model sandal yang terbuka sehingga udara bisa keluar masuk dengan leluasa. Namun, 

untuk acara-acara formal, sebaiknya Anda memilih sepatu yang menciptakan kesan 

anggun dan resmi. 

Tips Cantik Saat Mengenakan Sandal Wedges Murah  

Bagi Anda yang ingin mengenakan sandal wedges terbaru, ada beberapa tips yang bisa 

Anda terapkan. Pertama, sesuaikan tinggi sol sepatu dengan betis Anda. Jika Anda 

tergolong orang yang memiliki betis besar, pilihlah jenis sepatu yang tidak terlalu 

tinggi. Akan tetapi, merupakan pengecualian jika Anda senang menggunakan celana 

atau rok panjang. 

Kedua, jika akan digunakan pada acara yang santai, pilihlah jenis sepatu yang tidak 

memiliki terlalu banyak hiasan. Untuk warna, wedges terbaru berwarna pastel atau polos 

akan lebih cocok dan sesuai. Sebaliknya, untuk acara yang lebih meriah, Anda boleh 

menggunakan sepatu yang lebih mencolok.  



Ketiga, selalu sesuaikan desain sepatu yang akan Anda gunakan dengan kostum yang 

akan dikenakan. Jangan sampai, tema sepatu dan pakaian Anda tidak sinkron. Jika perlu, 

sesuaikan juga warnanya. Tidak sama boleh saja asalkan masih senada. 

Inilah Jenis Wedges Terbaru Online 2017 di Qlapa.com 

Tempat yang paling ideal untuk membeli sepatu wedges terbaru adalah Qlapa.com. Di 

sini, terdapat banyak pilihan menarik yang akan membuat Anda semakin percaya diri 

dengan penampilan. Berikut beberapa model sepatu yang tersedia: 

• Sling-sling. Jenis sepatu ini terbuat dari kulit domba sehingga terasa sangat 

nyaman digunakan. Sepatu ini dijual oleh Maniq Shoes. 

• Hokaido. Ini adalah jenis sepatu yang dibuat oleh Cube id Shoes. Bahan 

pembuatannya dari sintetis dan kanvas yang bermotif. Sementara itu, bagian 

dalamnya menggunakan bahan yang lebih lembut. 

• Snowwhite. Sepatu buatan Morrina Handmade Shoes Collection ini berwarna 

putih dan memiliki sol karet. Sementara itu, pada bagian permukaan sepatu 

terbuat dari sintetis doff. 

• Wedges Batik. Sepatu ini terbuat dari batik cap dan vinil dan diproduksi oleh 

Pituyog Batik. 

Selain itu, ada pula toko-toko lain seperti Priti Handmade, Wear Me, Envelogy, Arya 

Putri Batik, Alodie Shoes, Kvinnaya, MyLittleShoes, Yutaka, Varsha Shoes, Andena 

Batik, dan sebagainya. 

Jenis sepatu ini sangat cocok digunakan untuk menghadiri berbagai momen penting, 

baik yang bersifat santai maupun sebuah pesta yang meriah. Bentuknya yang didukung 

oleh sol yang tebal juga membuat penggunanya lebih fleksibel dan dinamis saat 

beraktivitas. Nah, apakah Anda tertarik untuk membeli wedges terbaru dari Qlapa? 


